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Předmluva

Tento dokument (EN 12560-2:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 74 Příruby a přírubové
spoje, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2014 udělit status národní normy, a to bud
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12560-2:2001.

Hlavní změny v této normě v porovnání s EN 12560-2:2001:

aktualizovány citované dokumenty;a.
revidován článek 5.2; vypouštěno upozornění o používání asbestu;b.
revidovány požadavky na těsnění v kapitole 8;c.
revidovány všechny tabulky v normě;d.
vypuštěna informativní příloha A s odchylkami typu A pro použití asbestu;e.
doplněna bibliografie.f.

EN 12560 Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby označené Class sestává ze sedmi částí:

Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich●

Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby●

Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE●

Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo drážkovaná těsnění a plněná kovová těsnění pro ocelové příruby●

Část 5: Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby●

Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby●

Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby●

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České
republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje rozměry, provedení, typy, označování, materiály a značení spirálově
vinutých těsnění pro použití s rovnou těsnicí plochou typu A nebo s těsnicí lištou typu B podle
EN 1759-1 pro dále uvedená označení Class:



Class 150 až Class 1 500 pro jmenovité světlosti DN 15 až DN 600 a●

Class 2 500 až do DN 300 včetně.●

Středicí kroužky pro spirálově vinutá těsnění podle této normy jsou dimenzovány pro použití se šrouby
v palcích.

Rozměry spirálově vinutých těsnění pro typy těsnicích ploch přírub s perem a drážkou a s výkružkem
a nákružkem podle EN 1759-1 nejsou předmětem této normy.

Taková těsnění však mohou být pro tyto typy přírub k dispozici a odběrateli se doporučuje, aby jejich
použitelnost konzultoval s výrobcem. Podobně má být konzultována s výrobcem vhodnost těchto
těsnění pro točivé nebo závitové typy přírub.

POZNÁMKA Rozměry jiných typů těsnění pro použití s přírubami splňujícími požadavky EN 1759-1 jsou
uvedeny v EN 12560-1, EN 12560-3, EN 12560-4, EN 12560-5, EN 12560-6 a EN 12560-7.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


